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Bezwaarschrift naar aanleiding van de aanvraag van een gemengde vergunning (stedenbouw
en milieu) voor de bouw van de uitbreiding van metrolijn 3 naar het noorden van Brussel van
Bordet naar het Noordstation en voor de nieuwe metrostelplaats te Haren.

Mijnheer de Burgemeester, Dames en Heren Schepenen,
Geachte leden van de overlegcommissie,

Met dit schrijven wil BRAL haar bezwaren kenbaar maken over de aanvraag tot gemengde vergunning voor de
bouw van metrolijn 3.
BRAL vraagt de leden van de overlegcommissie haar uitspraak over vergunningsaanvraag op te schorten, en de
Brusselse regering te verzoeken om de termijn van het Openbaar Onderzoek (OO) te verlengen tot september
2022.
Alle andere opmerkingen van BRAL bij deze vergunningsaanvraag zijn ondergeschikt aan deze vraag, en zijn gezien
deze te korte termijn van het OO slechts summier uitgewerkt.

1. Hoofdvraag: verlenging van het OO tot september 2022
BRAL vraagt een verlenging van de termijn van het Openbaar Onderzoek tot september 2022. Het dossier is
erg technisch en van een zelden gezien omvang. Het dossier –conform het belang ervan bedraagt 7.000 bladzijden,
waarvan 595 bladzijden voor de niet-technische samenvatting alleen. Dat is voor experten al niet behapbaar, laat
staan voor leken.
De regering had nochtans de mogelijkheid om de duur van het openbaar onderzoek te verlengen, zoals zij ook
heeft gedaan voor de PAD Midi (1889 blz.) of het plan Good Move (939 blz.). De beperking van de duur van het
openbaar onderzoek tot het strikte wettelijke minimum is niet in overeenstemming met de toezegging die de
regering heeft gedaan in haar algemene beleidsverklaring (p.108) : " « Dans la plupart des compétences, pour
l’adoption de grands projets d’aménagement ou de mobilité et au-delà des règles de concertation obligatoire, le
Gouvernement privilégiera une concertation et une participation en amont de la population concernée et des parties
prenantes. »
De verlenging van het Openbaar Onderzoek tot september 2022 staat toe om dit waar te maken en echte
raadpleging en inspraak te organiseren. Dit geeft omwonenden, andere Brusselaars en belanghebbenden de kans
om dit omvangrijk, complex en duur dossier te doorgronden, en een gefundeerd advies te schrijven.

2. Andere opmerkingen
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1.

BRAL stelt vast dat de effectenstudie geen cijfers aanlevert voor de modale verschuiving door de aanleg
van metro 3. Dit terwijl de modal shift één van de oorspronkelijke rechtvaardigingen van het project is (cf.
het opportuniteitsonderzoek van 2012). Bij gebreke van een dergelijk cijfer blijft de referentie die welke is
aangegeven in het milieueffectenrapport (MER) die werd opgesteld bij de wijziging van het PRAS in 2017,
dat zelf gebaseerd was op de opportuniteitsstudie van het consortium Brussel Metro Noord (BMN) in
2012: een vermindering van 0,61% van het aantal voertuigkilometers in Brussel-Hoofdstad (schatting
zonder zonale heffing)
De gehanteerde cijfers komen dus uit de studies die reeds van 2012 dateren. Toen was er nog sprake van
8.200 automobilisten per dag die zouden door deze metro overtuigd worden om hun auto aan de kant te
laten (en voor het stuk Noord-Bordet alleen: 4.600) (Boek II Tunnel, p.60). Voor de huidige studie worden
er geen nieuwe berekeningen opgenomen. Er zij wel nieuwe berekeningen voor het aantal op- en
afstappende reizigers met het nieuwe MUSTI-model. Die schatten het totaal aantal reizigers van de nieuwe
metro 3 lager in dan de berekeningen in 2012 van het Bureau Metro Noord. Deze lagere cijfers worden
toegeschreven aan alternatieve hypotheses, zoals een hogere modale verschuiving richting fiets. Dat zou
wijzen op een beperktere modal shift.

(Boek II Tunnel p.55)

Van een grote structurerende ov-lijn zou men nochtans verwachten dat deze een substantiële bijdrage
levert aan de omslag naar duurzaam vervoer. Hier is het vreemd dat de effectenstudie verzaakt een
nieuwe berekening van de modal shift als gevolg van deze nieuwe metro uit te voeren.
BRAL vreest dat de vooropgestelde modale verschuiving onvoldoende zal blijken om daadwerkelijk iets
aan de autodruk in het noordwesten van het Brussels Gewest.
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2.

Bij de berekeningen in 2012 werd er ook uitgegaan van de invoering van een stedelijke tolheffing, en het
was dan ook “deze stedelijke tolheffing was toen voor een groot deel verantwoordelijk voor de toename
van de vraag naar openbaar vervoer en uitsluitend verantwoordelijk voor de modale verschuiving van de
auto naar de gewenste metro.” (Boek II Tunnel, p.60).
De huidige studie herhaalt dus eigenlijk deze boodschap. “Om te proberen de effecten van een bepaalde
maatregel te isoleren, de metro Noord in het onderhavige geval, komt men in het algemeen tot de
conclusie dat deze gering zijn en dat er "begeleidende maatregelen" nodig zijn... wat erop neerkomt dat
een algehele mobiliteitsstrategie nodig is.” (Boek II Tunnel, p.62). Hierbij worden andere maatregelen zoals
stedelijke heffing (=Smart Move) en P+R naar voren geschoven.
Verder is er ook sprake van een positief effect van een “restructuration du réseau TC de surface de
manière cohérente par rapport au rôle structurant d’une ligne de métro”. We stellen echter vast dat deze
vooropgestelde herstructurering op geen enkele manier deel uitmaakt van de effectenstudie. Een studie
die nochtans vooropstelt een “macroscopische mobiliteitsanalyse” te maken voor een “geografische
gebied [dat] wordt gedefinieerd door een noordoostelijk kwadrant dat wordt gevormd door: □ De Ring R0;
□ De A12 en R21; □ De E40 en A3; □ De Kleine Ring” (Boek I Inleiding, p.235).
BRAL wijst erop dat geen van die begeleidende maatregelen –ook al zijn ze opgesomd in Good Move–
beslist beleid zijn. BRAL vraagt dat scenario’s worden uitgewerkt waarbij de impact van de al dan niet
uitvoering van deze maatregelen in rekening wordt gebracht.

3.

Het uitgangspunt voor de creatie van metro 3 is het creëren van een hoogwaardige structurerende ov-lijn
richting het noorden. Daarbij “heeft het begeleidingscomité de verbetering van de commerciële snelheid
als eerste te bereiken doelstelling gekozen, en de verhoging van de capaciteit als tweede te bereiken
doelstelling” (boek VII –algemene conclusies; p.2).
Deze twee doelstellingen sporen inderdaad met dat uitgangspunt. Zo’n hoogwaardige lijn heeft als doel
snelle verplaatsingen toe te laten over langere afstanden. Het biedt evenwel minder een oplossing voor
lokale noden.
BRAL wijst er op dat tram 55 nu grotendeels gebruikt wordt tussen het Liedts en Helmet. Op de lijn zitten
verschillende scholen, hetgeen zeker bijdraagt aan de saturatie van de 55 tijdens het spitsuur. Voor deze
jonge kinderen, maar ook voor ouderen, biedt de metro geen oplossing voor de korte verplaatsingen.
Inclusief de tijd tot de perrons (min 3min) is er geen tijdswinst. De hoop kan zijn dat vooral ouders met
jonge kinderen meer gebruik gaan maken van de zachte modi voor deze korte afstanden. Maar het risico
bestaat dat ze zich eerder tot de auto wenden. In de studie zijn de reisbehoeften van de inwoners van de
betrokken wijken niet geanalyseerd omdat de modellering niet tot op een voldoende fijn geografisch
niveau kan gaan.
Snelheid is niet het eerste argument bij de keuze voor ov. Het tarief, het aantal aansluitingen en de
moeilijkheidsgraad daarvan, de objectieve veiligheid en het gevoel van veiligheid, de nabijheid van de
haltes, enz. zijn andere zeer belangrijke elementen voor de keuze van het openbaar vervoer. Vanuit dit
oogpunt zal de afschaffing van tram 55 (14 haltes van het Gare du Nord) paradoxaal genoeg leiden tot een
daling van het aantal passagiers. Paradoxaal genoeg zal de toegankelijkheid van de wijken waar hij
doorheen rijdt, afnemen, aangezien de metro 3 slechts 7 stations telt en bovendien liggen die allemaal erg
diep.
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BRAL pleit ervoor dat –gezien de sporen toch blijven liggen als een alternatieve route naar het depot in
Haren- op minstens een deel van het traject een lokale tramverbinding blijft bestaan.
4.

De MUSTI-gegevens uit de MER zijn gebaseerd op overdreven demografische veronderstellingen.
Overdreven: de laatste cijfers van de IBSA geven een bevolkingsgroei aan van 1.227.695 mensen tegen
2025 (d.w.z. 40.000 minder dan de MUSTI-gegevens) en 1.266.370 mensen in 2040 (d.w.z. 130.000 mensen
minder dan de MUSTI-gegevens). (https://ibsa.brussels/themes/population/projections-demographiques).
Bovendien houdt het MER geen rekening met de effecten van Covid en telewerken op de mobiliteit, ook al
zou er "op korte en lange termijn een zeer aanzienlijke toename moeten zijn van het aantal mensen dat
thuis werkt, en toename op lange termijn van telewerken en langere werktijden, die zouden moeten
bijdragen tot de werktijden, hetgeen moet bijdragen tot een vermindering en gelijkmatiger gebruik van
het openbaar vervoer" (NTS, p.37). Toch stelt de MER dat "de bestaande situatie (2018-2020) wordt
gesimuleerd op basis van oudere gegevens en is niet gebaseerd op de meest recente op de meest recente
gegevens". (NTS, p.49). In de inleiding (Boek I, blz. 75) wordt erkend dat "Zo is er, gezien de moeilijkheid
om op lange termijn betrouwbare voorspellingen te doen van toekomstige toekomstig mobiliteitsgedrag”,
besloten de studie uit te voeren aan de hand van statistieken en tendensen van de periode vóór de
pandemie, rekening houdend met het feit dat mogelijke veranderingen zouden kunnen plaatsvinden. De
pandemie is inderdaad veel te nieuw om betrouwbare scenario's voor 2030 te kunnen voorstellen.
Telewerk is daarom uitdrukkelijk uitgesloten van de effectbeoordeling. Echter, een recente academische
studie (oktober 2021) uitgevoerd door ULB op verzoek van IBSA schat dat niet minder dan 44% van de
banen in Brussel "telewerkbaar" zijn. Grote werkgevers die vóór de Covid-19-crisis telewerken verboden of
sterk beperkten, zijn er nu heel open over, of leggen het zelfs op open over de kwestie en leggen hun
werknemers zelfs één tot drie dagen telewerk op. De noodzaak om te reizen voor vergaderingen en
contacten is ook afgenomen door de snelle digitalisering van de samenleving. Dit kan de behoefte aan
mobiliteit tijdens piekuren verminderen en dus de collectieve belasting en de rentabiliteit van de
toekomstige lijn.
BRAL vreest dus dat ook hier het potentieel van de metro overschat wordt, en vraagt zich af of de drempel
van 6.000 reizigers/richting/uur die de Brusselse regering in 2009 heeft vooropgesteld als een grens vanaf
dewelke de constructie van een metro pertinent wordt effectief gehaald wordt.

5.

Als hoogwaardige structurerende ov-lijn moet de metro beantwoorden aan een vraag voor veel, snelle
verplaatsingen over een grote afstand. De keuze voor metro in plaats van tram betekent een enorme
capaciteitssprong (van plusminus 2.200 reizigers/richting/uur voor T3000, of 3.000 voor T4000, naar
plusminus 9.000 reizigers/richting/uur voor metro bij behoud van frequentie, of zelfs meer dan 14.000
indien frequentie wordt opgevoerd). De enorme investering dient dan verantwoordt te worden door het al
dan niet bestaan van een vraag om deze capaciteit in te vullen.
Een deel van de vraag kan bestaan langs de lijn. De Brusselse regering heeft hierbij gekozen om het traject
te laten lopen door dichtbevolkte wijken, eerder dan langs attractiepolen. BRAL vraagt zich af of een tracé
zonder noemenswaardige attractiepolen de juiste keuze was. De lokale bevolking gebruikt tram55 nu
vooral voor korte verplaatsingen (zie boven). Welke vraag er lokaal bestaat om van Bordet tot Albert te
gaan is eerder koffiedikkijken.
Een ander deel kan komen van nieuwe gebruikers aan de eindpunten. Gezien Bordet niet echt
dichtbevolkt is, is het hier eerder mikken op gebruikers die van verder komen (vb. pendelaars). Het station
Bordet kan mits goed overstapmogelijkheden hier perspectief bieden. BRAL vraagt zich af of het
doortrekken van de metro tot aan belangrijke polen (Diegem, Brussels Airport, ...) of tot aan de R0 (met
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goed P+R) geen extra potentieel kan aanboren. BRAL wijst hierbij op de geringe afstemming met het
project BrabantNet, waarbij enkel de mogelijke overstap van de luchthavenlijn van BN in overweging is
genomen en niet de mogelijkheden om er een gewestoverschrijdend mobiliteitsproject van te maken.
BRAL betreurt dat alle mogelijke noordelijke uitbreidingen “niet getest zijn in het kader van de BMNstudie” (boek I Inleiding, p.30).
5.

Een hoogwaardige structurerende ov-lijn bestaat bij gratie van snelheid over langere afstanden. Indien de
mogelijkheid blijft bestaan om ook lokale tramverplaatsingen bovengronds te voorzien (zie punt 2), vraagt
BRAL zich af of het aantal haltes langs de metrolijn niet beperkt kan worden. Dat zou bovendien wellicht
de bovengrondse impact van de werken gevoelig verkleinen. BRAL betreurt dat dit niet bestudeerd werd.

3. Besluit
Op basis van voorgaande bemerkingen, vraagt BRAL de commissie om haar advies op te schorten, en de Brusselse
regering te vragen de termijn van het OO te verlengen,
BRAL betreurt over onvoldoende tijd te beschikken om de volledige impact van deze metrolijn te kunnen
bestuderen, los van de fundamentele vraag of dit het juiste traject is. Elke bovengrondse aanleg verdient een
grondige analyse zowel qua aanleg, publieke ruimte, aansluiting in het bestaande weefsel, … Zo zien we een
steenwoestijn in Collignon, een groot stuk onverharde grond die verdwijnt bij Linde…
Wij hopen dat de overlegcommissie rekening houdt met deze opmerkingen, en we wensen uitgenodigd te worden
voor elke hoorzitting die te maken heeft met dit dossier.
Tim Cassiers
Stafmedewerker mobiliteit
Tim@bral.brussels
BRAL, stadsbeweging voor Brussel
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